
ЗАКОН УКРАЇНИ   
«ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ» 

Основні зміни  
відповідно до Закону України  

«Про освіту»  
від 05.09.2017 №2145-VІІ 



ОСНОВНІ ТЕРМІНИ 

• Заклад дошкільної освіти 
Дошкільний навчальний заклад 

• Освітній процес 
Навчально-виховний процес 

• Директор  
Директор (завідуючий) 

• Діти з особливими потребами 

Діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, 
тривалого лікування 

• Вища педагогічна освіта за відповідною спеціальністю 
Відповідна вища педагогічна освіта 

• Засновник (засновники) 
Засновник (власник) 

• Провадження освітньої діяльності 
Надання освітніх послуг 

СТАЛО БУЛО 



ПЕРІОДИЗАЦІЯ ВІКУ ДІТЕЙ 

НЕМОВЛЯТА 

Немовлята  
(до одного року) 

МОЛОДШИЙ 
ДОШКІЛЬНИЙ 

ВІК 

СЕРЕДНІЙ 
ДОШКІЛЬНИЙ 

ВІК 

СТАРШИЙ 
ДОШКІЛЬНИЙ 

ВІК 

Ранній вік  
(від одного до трьох років) 

БУ
ЛО

  

СТ
АЛ

О
  

Передшкільний вік  
(від трьох до шести (семи)років) 

Молодший дошкільний вік  
(від трьох до чотирьох років) 

Середній дошкільний вік  
(від чотирьох до п'яти років) 

Старший дошкільний вік  
(від п'яти до шести (семи) 

років) 



ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

у дошкільних навчальних 
закладах незалежно від 
підпорядкування, типів 

і форми власності 

у закладах  дошкільної освіти незалежно 
від підпорядкування, типів і форми 

власності 

БУ
ЛО

  

СТ
АЛ

О
  

у сім’ї (до досягнення 
дитиною п’ятирічного 

віку) 

за допомогою фізичних 
осіб з високими 

моральними якостями, які 
мають відповідну вищу 

педагогічну освіту, 
ліцензію на право 

надання освітніх послуг у 
сфері дошкільної освіти та 

фізичний стан здоров’я 
яких дозволяє виконувати 

обов’язки педагога 

у структурних підрозділах юридичних 
осіб приватного і публічного права, 

у тому числі закладів освіти 

у сім’ї — за сімейною (домашньою) 
формою здобуття дошкільної освіти 

за допомогою фізичних осіб, які мають 
педагогічну освіту та/або професійну 

кваліфікацію педагогічного працівника, у 
тому числі які провадять незалежну 

професійну діяльність 

за допомогою фізичних осіб — 
підприємців, основним видом діяльності 

яких є освітня діяльність 



НОВЕ 
• планує діяльність та формує стратегію розвитку, 
• формує освітню програму, 
• забезпечує добір і розстановку кадрів, 
• відповідно до установчих документів утворює, реорганізує 

та ліквідує структурні підрозділи (відділення, групи) 

ПОВНОВАЖЕННЯ 
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ 

•  в інклюзивних групах - до 15 осіб (з них не більше трьох 
дітей з особливими освітніми потребами). 

НАПОВНЮВАНІСТЬ 
ГРУП 

• вихователь інклюзивної групи    — 25 годин; 
• асистент вихователя інклюзивної групи  — 36 годин; 
• практичний психолог закладу дошкільної освіти (ясел-

садка) з інклюзивними групами   — 20годин; 
• керівник гуртка     — 18 годин. 

ПЕДАГОГІЧНЕ 
НАВАНТАЖЕННЯ 

•  нові повноваження педагогічної ради; 
• рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти 

вводяться в дію рішеннями керівника закладу. 
ПЕДАГОГІЧНА РАДА 
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